CONCURS GENERAL DE TRASLLATS D’ÀMBIT AUTONÒMIC 2019-2020
COSSOS DE MESTRES, SECUNDÀRIA, FORMACIÓ PROFESSIONAL I RÈGIM ESPECIAL

PARTICIPACIÓ
Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera amb destinació definitiva.
També hi ha funcionaris que han de participat de forma forçosa.
Els funcionaris que han de participar de forma obligatòria són:
-

Els funcionaris en pràctiques

-

Els funcionaris de carrera en expectativa

-

Altres: funcionaris de carrera que finalitzen una excedència voluntària, els que es reincorporen d’una
plaça de l’exterior, els que van perdre la seva destinació definitiva per diferents causes... (consultar
base dotzena de la Resolució)

Els funcionaris de carrera que van concursar l’any passat i van obtenir una plaça definitiva o una nova
destinació, no podem fer aquest CGT, ja que han de romandre un mínim de 2 anys a la plaça definitiva.
La sol·licitud és telemàtica, de forma que es pot tramitar a través del lloc web de la Conselleria
(dgpdocn.caib.es). Només cal registrar la sol·licitud de forma presencial si s’ha d’aportar documentació. En
aquest cas, els participants poden presentar les sol·licituds i la documentació al centres on actualment
presenten serveis, registre de la Conselleria d’Educació, corresponents delegacions territorial de Menorca,
Eivissa i Formentera, oficines de correus...

TERMINIS
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 28 d’octubre fins al 18 de novembre de
2019.
Abans de dos mesos després que finalitzi el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà la llista
provisional d’admesos amb la puntuació corresponent.

S’obrirà un període de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional per
presentar reclamacions i desistiments.
Un cop resoltes les reclamacions i els desistiments es publicarà l’adjudicació definitiva.

RECLAMACIONS I DESISTIMENTS
El funcionaris que participen voluntàriament poden desistir de la seva participació en el concurs. El desistiment
s’entén que afecta a totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació.
És important tenir en compte que hi poden haver canvis en l’adjudicació definitiva respecte a l’adjudicació
provisional. Fins i tot, el fet de no obtenir plaça a l’adjudicació provisional no suposa que no se’n pugui obtenir
a la resolució definitiva. Per tant, tot i no obtenir plaça provisional, l’interessat pot desistir de la seva
participació. En cas contrari, si se li adjudica un plaça a la resolució definitiva no podria desistir.
Les places adjudicades a la resolució definitiva són irrenunciables.
Les reclamacions i els desistiments es poden presentar per escrit durant el termini corresponent (10 dies
hàbils) al registre de la Conselleria d’Educació, així com a les corresponents delegacions territorial de Menorca,
Eivissa i Formentera.

SOL·LICITUD DE PLACES
Els participant poden incloure un màxim de 300 peticions.
Col·loquialment es coneix com un ‘concurs a cegues’. Això vol dir que els participants han d’escollir i ordenar
les places per preferència, tot i que no sàpiguen d’entrada si hi haurà plaça, ja que es pot optar tant a places
vacants (sense propietari) i places que s’han generat perquè el titular ha concursat i ha obtingut una nova
destinació en el mateix CGT.
Els participants que vulguin sol·licitar tots els centres d’una localitat basta que anotin els codis corresponents
a la localitat (annex 11 de la Resolució) i al tipus de plaça (annex 4-10 de la Resolució).
Si es demana més d’una especialitat d’un mateix centre o localitat, s’ha de repetir el centre o la localitat tantes
vegades com especialitats se sol·licitin. Es consideren especialitat distintes les que són de caràcter itinerant.

ADJUDICACIÓ
L’adjudicació de places es fa per ordre de puntuació obtinguda d’acord al barem de la convocatòria.
En el cas dels funcionaris aprovats a les oposicions del 2019, la destinació s’ha d’adjudicar tenint en compte
l’ordre en què figuren en el seu nomenament, que és per nota del concurs-oposició.
Primer s’adjudiquen els funcionaris de carrera puntuats i després als funcionaris aprovats a les oposicions del
2019.

CONSIDERACIONS
COS DE MESTRES
Els mestres que participen voluntàriament poden optar a les següents places:
-

Especialitat de les quals són titulars.

-

Els mestres de PT poden optar a les places dels IES, CIFPS,EAP i aules UEECO.

-

Els mestres d’AL també poden optar a les places dels IES, CIFPS i EAP.

-

Els mestres d’educació primària poden optar a les places d’AD.

-

Només poden accedir a les places corresponents als dos primers cursos de secundària, el personal
funcionari del cos de mestres adscrit amb caràcter definitiu a aquests dos cursos.

COS DE SECUNDÀRIA
Els professors d’ensenyament secundari que participen voluntàriament poden optar a les següents places:
-

Especialitat de les quals són titulars.

-

Suport a l’àrea de llengua i ciències socials.

-

Suport a l’àrea científica o tecnològica.

-

Els titular d’orientació educativa poden optar a les places corresponents als CEPA, EOEP, EAP, CEIP,
CEIPIEEM i CEPIESO.

-

Els professors de llatí i grec poden optar a les places de cultura clàssica.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS
Els professors tècnics de formació professional que participen voluntàriament poden optar a les següents
places:
-

Especialitat de les quals són titulars.

-

Suport a l’àrea pràctica dels departaments d’orientació als instituts d’ensenyament secundari
(consultar base cinquena de la Resolució).

-

Els professors de Sistemes i Aplicacions Informàtiques poden optar a les places dels Centres d’Arts
Plàstiques i Disseny.

COS DE RÈGIM ESPECIAL
Els professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts plàstiques i professors i mestres de
tallers d’arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les places corresponents a les especialitat de les quals són
titulars (consultar annexos de la Resolució).

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES
Els funcionaris que han aprovat les oposicions al 2019 estan obligat a concursar per tal d’obtenir la seva
primera destinació definitiva a la qual hauran de romandre un mínim de 2 anys.
En cas de no participar-hi o de no seleccionar les places suficient, la Conselleria els adjudicarà una plaça d’ofici.
En el supòsit de no haver places vacants suficients per cobrir tota la demanda, els funcionaris en pràctiques
quedarien en situació d’expectativa, havent de participar obligatòriament al procediment d’adjudicació de
places de destinació provisional (juliol) i havent de concurs en el següent CGT.
Els funcionaris en pràctiques només poden optar a les places de l’especialitat que han adquirit en el concurs
oposició a centres ubicats a l’illa en la qual han superat el procediment selectiu.
1. COS DE MESTRES:
Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres que participen forçosament poden optar a les següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

-

Els mestres de PT i AL també han d’indicar la funció en els departaments d’orientació dels IES i dels
CIFP.

-

Els mestres de PT voluntàriament poden sol·licitar places de l’especialitat en aules UEECO de centres
d’Infantil i Primària i d’Instituts d’Educació Secundària.

-

Els mestres d’Educació Primària poden sol·licitar voluntàriament places de la funció en centres
d’adults.

-

Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres no poden sol·licitar places d’atenció a la diversitat.

2. COS DE SECUNDÀRIA:
Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari que participen forçosament
poden optar a les següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

-

Poden sol·licitar voluntàriament places de suport a l’àrea de llengua i ciències socials, o a l’àrea
científica o tecnològica, sempre que siguin titulars d’alguna de les especialitat previstes a la Resolució.

-

Els professors de llatí també han de consignar obligatòriament places de la funció de cultura clàssica.

3. COS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
Els funcionaris en pràctiques del cos de professors de formació professional que participen forçosament poden
optar a les següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

-

Poden sol·licitar voluntàriament places de suport a l’àrea pràctica, sempre que siguin titulars d’alguna
de les especialitat previstes a la Resolució.

4. COSSOS DE RÈGIM ESPECIAL:
Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts
plàstiques i professors i mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny que participen forçosament poden optar
a les places corresponents a les especialitat que han adquirit a l’oposició.

BAREM
Els funcionaris de carrera poden consultar la seva puntuació el seu Portal de Personal. També, durant el tràmit
de participació podran veure el full de barem amb els mèrits reconeguts.
Els participants que no estiguin d’acord amb la seva puntuació ho han d’indicar en el tràmit de participació.
En aquest cas, un cop finalitzat el tràmit obtindran una sol·licitud amb número de preregistre, la qual han
d’entregar juntament amb una còpia compulsada del documents justificatius dels mèrits al·legats.
Els documents es poden compulsar als centres docent.
TAULA DE MÈRITS
1. ANTIGUITAT
1.1 Antiguitat al centre
1.1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb
destinació definitiva en el centre des del qual concursa:
- Primer i segon any: 2 punts per any/0,1666 per mes
- Tercer any: 4 punts per any/0,3333 per mes
- Quart i següents: 6 punts per any/0,5 per mes
1.1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat sempre que es
participi des d’aquesta situació: 2 punts per any/0,1666 per mes
1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que té la qualificació d’especial
dificultat: 2 punts per any/0,1666 per mes
1.2 Antiguitat en el cos
1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de
carrera en el cos o cossos al qual correspon la vacant: 2 punts per any/0,1666 per mes
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos del mateix
o superior subgrup: 1,5 punts per any/0,125 per mes

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos de subgrup
inferior: 0,75 punts per any/0,0625 per mes
2. PERTINENÇA ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS: 5 punts
3. MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)
3.1 Doctorats, postgraus i premis extraordinaris
3.1.1 Títol de doctor: 5 punts
3.1.2 Títol oficial de màster: 3 punts
3.1.3 Suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats: 2 punts
3.1.4 Premi extraordinari: 1 punt
3.2 Altres titulacions universitàries
3.2.1 Títol de grau o equivalent: 5 punts
3.2.2 Titulacions de primer cicle: 3 punts
3.2.3 Titulacions de segon cicle: 3 punts
3.3 Titulacions de règim especial i formació professional
a. Nivell C2 EOI: 4 punts
b. Nivell C1 EOI: 3 punts
c. Nivell B2 EOI: 2 punts
d. Nivell B1 EOI: 1 punt
e. Tècnic superior arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu i FP: 2 punts
f. Títol professional de música o dansa: 1,5 punts
4. CÀRRECS DIRECTIUS I ALTRES FUNCIONS (màxim 20 punts)
4.1 Director/a: 4 punts per any/0,3333 per mes

4.2 Vicedirector/a, subdirector/a, cap d’estudis i secretari/a: 2,5 punts per any/0,2083 per mes
4.3 Altres funcions docents: 1 punt per any/0,0833 per mes (màxim 5 punts)
5. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (màxim 10 punts)
5.1 Activitats de formació superades: 0,1 punts per cada 10 hores (màxim 600 hores/6 punts)
5.2 Activitats de formació impartides: 0,1 punts per cada 3 hores (màxim 90 hores/3 punts)
5.3 Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa i distinta a la
d’ingrés al cos, adquirida a través del procediment d’adquisició de noves especialitats: 1 punt
6. ALTRES MÈRITS (màxim 15 punts)
6.1 Publicacions: fins a 8 punts
6.2 Premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel MEC i FP o per les
administracions educatives i per la participació en projectes d’investigació o innovació en l’àmbit de
l’educació: fins a 2,5 punts
6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts
6.4 Per cada any de servei exercit en llocs de l’administració educativa de nivell de complement de
destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual participa: 1,5 punts per any/0,12 per mes
6.5 Membre de tribunal d’oposicions a partir del 2007: 0,5 punts per convocatòria
6.6 Tutor de les pràctiques de màster de formació i equivalent, i tutor de les pràctiques per obtenir el
títol universitari de grau: 0,1 punts
6.7 Pel títol de professor de llengua catalana emès per la Conselleria: 2 punts

